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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0455/2005, της Μαγδαληνής Τσίπρα, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Π.Ο.Ε.Ι.Δ.Δ. (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο) 
για μη συμμόρφωση της Ελλάδος με την οδηγία του Συμβουλίου 99/70/ΕΚ, σχετικά με 
την συμφωνία πλαίσιο για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση Εργατικών Συνδικάτων (ΕΤUC), την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Βιομηχανικών και Εργοδοτικών Οργανώσεων (UΝΙCΕ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Δημοσίων Επιχειρήσεων (CΕΕΡ)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα, εξ ονόματος της προαναφερθείσας οργάνωσης, επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν 
έχει ακόμη συμμορφωθεί με την οδηγία αυτή, αναφερόμενη στη νέα ελληνική νομοθεσία 
βάσει της οποίας δεν είναι πλέον απαραίτητη η συμμόρφωση με αποφάσεις για την παροχή 
προσωρινής νομικής προστασίας σε εργαζόμενους που έχουν απολυθεί. Η αναφέρουσα ζητεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση για να εξασφαλίσει την άμεση 
συμμόρφωση με την οδηγία αυτή στην Ελλάδα καθώς και την ίση μεταχείριση των ελλήνων 
εργαζομένων με συμβόλαια ορισμένου χρόνου και ίδιους όρους συμβάσεων με αυτούς που 
δικαιούνται βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 22 Σεπτεμβρίου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Προσωρινή απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Φεβρουαρίου 2006.

Η αναφέρουσα στην αρχική υποβολή της αναφοράς της δηλώνει ότι η Οδηγία 1999/70/ΕΚ 
σχετικά με τους όρους της εργασίας ορισμένου χρόνου δεν έχει μεταφερθεί σωστά στην 
Ελλάδα και προσθέτει ότι η Ελλάδα έχει εγκρίνει άλλη νομοθεσία το 2004 που επιτρέπει στον 
δημόσιο τομέα να μην εκτελεί τις δικαστικές αποφάσεις που προβλέπουν προσωρινή νομική 
προστασία σε εργαζόμενους με συμβόλαια ορισμένου χρόνου· εάν αγνοούνται οι προσωρινές 
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δικαστικές αποφάσεις από το δημόσιο τομέα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι 
εργαζόμενοι θα στερούνται τα βασικά εργατικά τους δικαιώματα.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν πολύ πρόσφατα λάβει αντίγραφα συμπληρωματικής 
πληροφόρησης από την αναφέρουσα όσον αφορά τη γενικότερη νομοθεσία που εγκρίθηκε το 
2004 και τις περαιτέρω τροπολογίες που εγκρίθηκαν το 2005 και περιλαμβάνουν κείμενα της 
σχετικής νομοθεσίας με αριθ. 3301/2004 και 3388/2005, μια απόφαση από τον έλληνα 
Συνήγορο του Πολίτη, γνωμοδότηση του Αθηναϊκού Δικηγορικού Συλλόγου, ένα 
ακαδημαϊκό άρθρο, μια απόφαση του Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, μια αίτηση 
αναίρεσης και μια απόφαση του Ελληνικού Ανώτατου Δικαστηρίου και δύο αιτήσεις στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο που σχετίζονται όλα με 
τις διάφορες όψεις της νομοθεσίας για την επιβολή των δικαστικών αποφάσεων στον 
ελληνικό δημόσιο τομέα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Σχόλια της Επιτροπής

Η οδηγία 1999/70/ΕΚ για την εργασία ορισμένου χρόνου έχει μεταφερθεί στην ελληνική 
νομοθεσία στις 10 Ιουλίου 2002. Από τότε η Ελλάδα έχει ανακοινώσει στην Επιτροπή ότι η 
οδηγία έχει μεταφερθεί με τρία Προεδρικά Διατάγματα που εγκρίθηκαν το 2003 και το 2004.

Η παρούσα αναφορά, εν τούτοις, επικεντρώνεται σε διαφορετικό θέμα της ελληνικής 
νομοθεσίας που αφορά την εκτέλεση προσωρινών δικαστικών αποφάσεων κατά του 
δημοσίου τομέα και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, και εγκρίθηκε το 2004-2005. 
Πριν η Επιτροπή υποβάλει τα σχόλιά της σχετικά με τη νομοθεσία αυτή (που δεν 
ανακοινώθηκε ως μέτρα μεταφοράς της Οδηγίας 1999/70 αλλά καλύπτει το γενικότερο θέμα 
του εκτελεστού των προσωρινών αποφάσεων), και τη συμβατότητά τους με την κοινοτική 
νομοθεσία, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 1999/70/ΕΚ, πρέπει να 
εξετασθεί προσεκτικά η συμπληρωματική πληροφόρηση που υπέβαλε η αναφέρουσα και να 
ζητηθούν από την ελληνική κυβέρνηση διευκρινίσεις. Εφόσον η Επιτροπή έχει μόλις λάβει τα 
έγγραφα, δεν είναι δυνατόν στο στάδιο αυτό να προβεί σε λεπτομερέστερα σχόλια σχετικά με 
τα θέματα που αναφέρονται στο παρόν κείμενο.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2007.

Το ζήτημα που εγείρεται στην αναφορά αφορά την εκτέλεση προσωρινών δικαστικών 
αποφάσεων κατά του ελληνικού δημόσιου τομέα. Το ζήτημα είναι πολύπλοκο και αρκετές 
υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν εμπλακεί στην εξέταση αυτής της αναφοράς. Πριν λάβει μια 
οριστική θέση, η Επιτροπή θα χρειαστεί πιθανώς περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις 
από τις ελληνικές αρχές.

Η Επιτροπή εξετάζει επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, πρόσφατες ενδείξεις ότι το ελληνικό 
Ελεγκτικό Συνέδριο θα αρνούνταν να εκτελέσει οριστικές δικαστικές αποφάσεις σχετικά με 
τη μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου στον ελληνικό δημόσιο τομέα. Η Επιτροπή θα 
ζητήσει πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές και για το ζήτημα αυτό.

Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη συμβατότητα της κατάστασης 
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στην Ελλάδα όσον αφορά την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σχετικά με τις συμβάσεις 
εργασίας ορισμένου χρόνου με το κοινοτικό δίκαιο, και ιδίως με την οδηγία 1999/70/ΕΚ. Επί 
της βάσης αυτής, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει εάν το κρίνει σκόπιμο να λάβει μέτρα 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης.
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